LAB BIEDRA ANKETA
Anketu, lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem!

Vārds, uzvārds
Personas kods

Anketu nogādāt LAB valdei
pa pastu: Raiņa bulvāris 19,
Rīga, LV-1586, Latvija
vai e-pastu: lab@lab.lv

Lūdzu uzņemt mani Latvijas Astronomijas biedrībā (LAB)
Es jau esmu LAB biedrs
Es apmeklēju LAB pasākumus
Es apmeklēju Jauniešu astronomijas kluba pasākumus

☐
☐
☐
☐

Būdams LAB biedrs, Jūs apņematies ievērot LAB statūtus un regulāri maksāt biedra naudu.

Kontaktinformācija
2.1. Pasta adrese: __________________________________________________________, LV-______, Latvija
Rīga
2.2. Tālrunis mājās: ___________________, mobilais: ___________________.
Rīga
2.3. E-pasts: _________________________________, www lapa __________________________________.

Rīga
Būdams LAB
biedrs, savas kontaktinformācijas izmaiņu gadījumā Jūs Rīga
apņematies savlaicīgi par tām informēt LAB valdi.

Vispārīga informācija
3.1. Manas intereses:
☐ debess spīdekļu novērojumi, ☐ atmosfēras parādības,
☐ Saules sistēmas mazie ķermeņi,
☐ planētas un starpplanētu vide, ☐ Saule un zvaigznes,
☐ galaktikas un starpzvaigžņu vide,
☐ Visums,
☐ astronomijas vēsture,
☐ teleskopi un astronomijas instrumenti,
☐ kosmosa iekarošana,
☐ ģeo- zinātnes,
☐ citas (norādīt) __________________.
3.2. Astronomijas pasākumi, kuros es vēlētos piedalīties (kā dalībnieks vai organizators):
☐ LAB sanāksmes,
☐ vasaras astronomijas nometnes,
☐ starptautiskas ekspedīcijas,
☐ skolēnu astronomijas olimpiādes,
☐ publiskie novērojumi LU astronomiskajā tornī,
☐ citi īpaši novērojumi un astronomijas pasākumi.
3.3. Manā rīcībā esošie instrumenti:
☐ teleskops, tā parametri ________________________,
☐ debess sekošanas mehānisms,
☐ astrokameras lādiņsaites matrica (CCD),
☐ binoklis vai tālskatis,
☐ fotokamera, tās galvenie parametri ____________________________________________,
Rīga
☐ citi (norādīt) ______________________________________________________________.

Rīga

20___. gada ___. ___________

__________________________________

Nosūtot šo anketu, Jūs piekrītat, ka turpmāk visa informācija, kas saistīta ar LAB darbību un mērķu
sasniegšanu, tiks sūtīta uz norādīto kontaktinformāciju. Jūs arī piekrītat, ka norādītā kontaktinformācija būs
pieejama citiem LAB biedriem un ka uz norādīto kontaktinformāciju tiks izsūtīta informācija arī par LAB
biedru sapulcēm un citiem pasākumiem. Informācija ir uzskatāma par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tās
izsūtīšanas.
Biedrību un nodibinājums likumā ir noteikts, ka ikviena biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra
biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs
un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas
nosaukums un adrese). Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā
arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

Šo daļu aizpilda LAB valde
Jaunā biedra uzņemšana ir apstiprināta 20___. gada ___. ___________ LAB valdes sēdē.
Paraksts, atšifrējums:

2019-10-01

Datums un
paraksts:

